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Hvem er mest syg? Dem, der får diagnoser-
ne, eller det samfund, der gladeligt deler 
sygdomsetiketter ud til højre og venstre? 
Diagnosticeringen af børn og unge med 

ADHD er eksploderet de senere år. Psykiatere og 
andre behandlere er glade for de øgede muligheder 
for diagnostik, og forældre til ADHD-børn er lettede 
over, at deres problemer bliver anerkendt.

Jeg kan ikke afgøre, hvor stort antallet af fejl- eller 
overdiagnosticeringer er – det hører sagkundskaben 
til. Jeg vil nøjes med at påpege det bemærkelsesvær-
dige i den voldsomme stigning i antallet af børn, 
som diagnosticeres med ADHD og spørge: Hvorfor 
er det sket, og hvad er konsekvenserne for menneske 
og for samfund?

Mange mulige forklaringer på den øgede diagno-
stik melder sig. Hvad angår de konkrete årsager, 
kunne man spørge, om det eksempelvis betyder 
noget for børnenes adfærd, at de i hverdagen ikke 
har megen kontakt med deres forældre, som arbej-
der hårdt og længe hver dag? Og at de samme børn 
derfor tilbringer det meste af deres tid fra mandag til 
fredag i en stressende institution, hvor voksenkon-
takten er begrænset. Eller at institutionslivet ofte 
foregår på feminiserede præmisser, hvor den rum-
melige pædagogik på paradoksal vis ikke formår at 
inkludere ikke-rummelige sentimenter som vrede 
og aggression. Der ganske vist er naturlige for alle 
mennesker, men som udgrænses til fordel for »for-
ståelse« og »tolerance«.

Børn, der blot reagerer på én eller flere af disse 
– eller andre – faktorer er ikke syge. Og hvis vi som 
samfund begår den fejl at diagnosticere og medici-
nere sådanne unge liv, er det et bekymrende tegn på 
vores syn på mennesker. Så diagnosticerer vi os ud 
af de problemer, vores samfundsmodel skaber mel-
lem forældre og børn – og mellem børn og samfund. 
Og uanset om barnets diagnose er retmæssig eller 
ej, ser vi, at behandlingen er endog meget indgri-
bende i hverdagen. Med alt fra nervemedicin, hvis 
langtidseffekter på krop og psyke er ukendte, over 
inddragelse af skole og institutioner og til »træning« 
af forældrene og særlig kost – med det resultat at bar-
net kan føle sig sygt hele dagen, hele ugen. Ude og 
hjemme.

Mere grundlæggende end de konkrete, mulige 
enkeltårsager er dog den overordnede samfunds-
mæssige tilgang til sygdom i Danmark. De senere 
årtier har bragt os introduktionen af Lidelsessam-
fundet – det samfund, hvori en stadig større del af 
borgerne henter identitet i tilværelsen som syg, og 
hvor staten spiller en rolle før, under og efter diagno-
sticeringen. Det handler om sygeliggørelse. Både når 
barnet er reelt sygt, og når det fejlagtigt har fået en 
diagnose, kan det have katastrofale følger. I forhold 
til det ikke-syge barn svigter forældrene ved ikke at 
gå til problemets kerne. Og samfundet – repræsen-
teret ved den enkelte læge eller psykiater – svigter 
ved at denormalisere et helt normalt, men frustre-
ret barn. Hvad angår det reelt ADHD-lidende barn, 
svigtes også dette, når det udsættes for en så vold-
som og omfattende behandling. Den unge er i fare 
for at blive isoleret socialt og får tidligt i sin tilværelse 
en identitet som »syg« og måske tilmed som et »of-
fer«. 

Begrænsningerne på et »sygt« barns forvent-
ninger til sig selv er i fare for at erstatte bar-
nets naturlige gåpåmod. Hvad det møder af 
modgang og problemer, vil barnet i sit frem-

tidige liv kunne forklare med sin diagnose. Denne 
tendens til patologisering lægger sig fint i kølvandet 
på det øvrige kulturelle modus, der præger velfærds-
staten: Vi lever i Lidelsessamfundet, og genvejen til 
en meningsfuld identitet er som »offer« eller »syg«.

Det vidner om en bekymrende udvikling mod 

Velkommen i Lidelsessamfundet

Sygeliggørelse. De senere årtier har bragt os ind i Lidelsessamfundet – det 
samfund, hvori en stadig større del af borgerne identificerer sig som syge, og 
hvor staten spiller en rolle før, under og efter diagnosticeringen. AF EVA SELSING

FILOSOF

at sygeliggøre befolkningen i en stadig yngre alder. 
Fænomenet gør sig ikke kun gældende i forhold til 
bogstavlidelser til børn og voksne. Også inden for 
psykiatrien ser vi, at et stort antal borgere får dia-
gnoser som »borderline«, »depressiv« og »bipolær«, 
og derved bliver sygdommen en væsentlig del af 
deres hverdagsidentitet. Også selv om tilstanden 
ikke nødvendigvis er permanent eller overhovedet 
ligger uden for rammen af de følelser, ethvert men-
neske har fra tid til anden. For ikke mange år tilbage 
handlede debatten om de mange teenagere, som fik 
sådanne diagnoser – og om den ledsagende medici-
nering med lykkepiller, angstdæmpende medicin 
og anden psykofarmaka. I dag ser vi, at aldersgræn-
sen for såvel diagnostik som medicinering er frem-
rykket væsentligt, helt ned til den tidlige barndom 
med bogstavlidelserne.

Der er to aspekter i sygeliggørelsesproblematik-
ken. På den ene side har vi et samfund – i form af 
behandlere og sundhedsautoriteter – som gavmildt 
tildeler borgerne diagnoser for dette og hint. Og på 
den anden side har vi de enkelte borgere, af hvilke 
stadig flere tilsyneladende ønsker at få en diagnose.

Hvad angår det enkelte menneske, hand-
ler diagnosetrangen måske ikke (kun) 
om følelsen af at være syg eller »forkert«, 
men også om en grundlæggende eksi-

stentiel usikkerhed eller angst: Hvad er min plads i 
tilværelsen? Man kan – skarpt formuleret – sige, at 
diagnosen i visse tilfælde fungerer som eksistentiel 
sovemedicin. Den metafysiske tvivl og bekymring, 
vi alle har omkring vores vilkår som menneske, er i 
Lidelsessamfundet blevet til et sygdomsanliggende. 
Når spørgsmålene bliver for svære at svare på og li-
vets grusvej for hullet, kan en diagnose med ét både 
forklare og forsvare. Den forklarer, hvorfor jeg har 
det svært, og den forsvarer, at jeg ser min situation 
som begrænset.

Lidelsessamfundet tager altså udgangspunkt i 
uformåen: Der er noget udover det sædvanlige, jeg 
ikke kan.

ADHD-eksplosionen er blot et delelement i denne 
udvikling. Og den truer med at offer- og sygeliggøre 
endnu en befolkningsgruppe. Denne gruppe er der-
med i fare for at blive frataget både følelsen af selv-
stændighed og holdt uden for den normalitet, der 
er krævet for at indgå i lige relationer med resten af 

samfundet. En normalitet, der sagtens kan rumme 
lidt koncentrationsbesvær eller krudt bagi. Men også 
en normalitet, som gennem tiden – inden ADHD-
diagnoserne steg til himmels – tilsyneladende har 
kunnet tæmme disse koncentrationsproblemer nok 
til at de værste excesser overordnet blev holdt i ave.

Hvad angår samfundssiden af problemet, kan 
man sige, at fremkomsten af Lidelsessamfundet 
blot er kulminationen på en længere ouverture til, 
at staten bliver en stadig større del af menneske-
livet. Og på sigt erstatter de bånd, der tidligere var 
mellem de enkelte familiemedlemmer og det civile 
netværk.

Konsekvenserne er svageliggørelse og af-
normalisering. Og acceleration af den 
skæbnesvangre kulturelle kurs, velfærds-
staten har sat. Kronen på værket i denne 

nedadgående udviklingsspiral er, foreløbig, at iden-
titeten som syg eller offer kommer til at ledsage et 
stadig større antal borgere. Man kunne gå så langt 
som til at sige, at den egentlige lidelse er Lidelses-
samfundet: En form for kulturel dårligdom, der 
avler mere dårligdom.

Vi har således et stort kulturelt problem, som 
truer med at underminere borgernes selvfølelse og 
gøre dem sårbare over for reguleringsivrige politi-
kere og sundhedsmagthavere. Jo mere integreret, 
den danske befolkning bliver i Lidelsessamfundet, 
desto længere væk kommer vi fra det frie, selvbårne 
civilsamfund, som er vores historiske fundament.

Når syge- og svageliggørelsen begynder allerede 
i barneårene, er det tid til at bekymre sig. Det bør 
mane til forsigtighed, til omtanke og til en generel 
diskussion om menneskesynet i velfærdsstaten. 

Det bemærkelsesværdige i menneskets historie 
har været progressionen, fremskridtet og den sta-
dige bevægelse hen imod dygtiggørelse, kundskab 
og styrke. I den moderne tilværelse går det modsat. 
Vi er blevet svagere og dårligere. Offergjorte og ret-
tighedskrævende. Velfærdsstaten knækker den 
civilisatoriske udviklingskurve med sin patolo-
giseringskultur. Med incitamentsstrukturer, der 
fordrer afhængighed af de offentlige kasser og der-
med uselvstændighed, er velfærdsborgeren på sin 
vis antitesen til renæssancemennesket, der kunne 
og ville alt. Individet er under afvikling i stedet for i 
udvikling.
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Når penge helt uden videre bliver til flere 
penge kan man tale om en boble. Denne 
luftige karakteristik antyder, at man har at 
gøre med en ustabil økonomisk tilstand. 

Allerede i 1600-årene kunne man registrere en sådan, 
den såkaldte tulipanløgsboble i Holland. Omkring 
årtusindskiftet blev vi selv inddraget i en impone-
rende boble. Den tonede frem omtrent samtidig med 
teorien om socialkonstruktivismen, en filosofisk 
skole, der opfatter virkeligheden som udtryk for de re-
lationer, vi befinder os i. Det er det vi gør, og de ting, vi 
producerer, der skaber virkeligheden og derfor giver 
det ikke mening at tale om en objektiv virkelighed: vi 
skaber den selv. Det var netop det, it-boblen var et ek-
sempel på. En skønne dag sagde det imidlertid puff! 
Selskaber gik ned og formuer forsvandt som bristede 
sæbebobler. 

Inden længe viste der sig en ny boble. Troen på at 
prisen i morgen ville være større end prisen i går fik 
både pæne mennesker og garvede finansfolk til at 
belåne de forventede værdistigninger og da det en 
skønne dag ikke længere holdt så - puff! Store sam-
menbrud i den finansielle sektor. Finanshuse sank i 
grus og formuer forsvandt.

Karl Marx sagde engang, at økonomi ikke handler 
om ting, men om relationer mellem mennesker. Det 
er derfor ikke så mærkeligt, at også psykologien kan 
opvise bobler. Økonomi og psykologi er således mere 
beslægtede end man umiddelbart skulle tro. De har 
begge den svaghed, at konstruktørerne selv sidder på 
den gren de konstruerer. Desuden har menneskene 
svært ved at finde mening med det hele, hvis de ikke 
kan se et formål med det, de gør. Netop dette krav kan 
både økonomi og psykologi opfylde, og er for så vidt 
uden for det gode selskab. Inden for er kun de viden-
skaber, der kan opvise kausale årsagsforklaringer. 

I det lys bliver det forståeligt, at psykologiens histo-
rie også kan opvise bobler. I begyndelsen af 1970erne 
opstod der en sådan, idet Arthur Janovs primalskrig 
blev det sidste skrig. Ideen var at man kunne skrige sig 
til et nyt og bedre liv ved at genartikulere det urskrig, 
man som spædbarn havde måttet undertrykke. 
Pæne mennesker stod i kø hos primalterapeuterne, 
for at få lejlighed til at skrige sig til en kontakt med det 
ægte, og dermed komme den oprindelige sandhed 
nærmere. Men så pludselig, puff!

I 1990erne blev verden beriget med incestboblen. 
Inden længe myldrede det med eksperter, der kunne 
tilbyde hjælp til at komme i kontakt med fortrængte 
incestuøse overgreb. Teorien var konstrueret sådan, 
at hvis man havde problemer i voksenlivet, så var det 
nok fordi man som barn havde været udsat for seksu-
elt misbrug fra forældre, bedsteforældre, onkler eller 
tanter. En ganske imponerende kommunikations-
indsats fik mange mennesker til automatisk at rejse 
spørgsmål om, hvorvidt de var blevet seksuelt mis-
brugt som børn, hvis de aktuelt befandt sig i krisen, 
der var vanskelig at overskue. Boblen blev spændt til 
bristepunktet med Thomas Vinterbergs film Festen, 
fra 1998. Som særdeles kompetente socialkonstrukti-
vister skabte tidens incestterapeuter den lidelse, som 
de kunne tilbyde behandling for, og folk stod i kø for 
at få sig en elendig barndom. Men så pludselig, puff!, 
så forsvandt det hele som dug for Solen, og efterlod de 
mennesker, der virkelig var blevet misbrugt i barn-
dommen, som utroværdige. 

For tiden befinder vi os midt i ADHD-bob-
len. Den har med ét slag gjort Emil fra Løn-
neberg til patient og har fritaget forældre 
for ansvaret for at opdrage deres børn. Med 

konstruktionen af ADHD er det lykkedes at etablere 
patientforeninger, diagnosehåndbøger, ministeri-
elle forordninger, konferencer, uddannelser og kur-
ser. Alt sammen lige så imponerende som en solid 
provinsbank. 

ADHD-boblen

Sygt. For tiden befinder vi os midt i ADHD-boblen. Den har med ét slag 
gjort Emil fra Lønneberg til patient og har fritaget forældre for ansvaret for 
at opdrage deres børn. Forhåbentlig springer den snart. AF FINN KORSAA

PSYKOLOG OG PARTERAPEUT

Lad os se, hvordan det kan gå til: En lille dreng, 
Emil fra Grønovre, er omkring ni år gam-
mel. Han har en lillesøster på tre år. Denne 
lillesøster er umådelig irriterende for Emil, 

for hver gang, der er en kontrovers, stikker hun i hyl. 
Moderen, der er en moderne humanist, har et stort 
hjerte, der banker for de udstødte og undertrykte. 
Hendes ædle retfærdighedssans står ikke tilbage 
for hin navnkundige ridder, Don Quijote, der drog 
ud i kamp for retfærdigheden, dog uden at gøre sig 
ulejlighed med at undersøge, hvad sagen drejede sig 
om.

På samme måde med Emils mor. For hende er det 
nok, at den lille er lille, og den store er stor. Hendes 
heroiske indsats har således forvandlet hendes lille 
pige til en irriterende møgunge, som hun beskyt-
ter nidkært mod brutale overgreb, som f.eks. når 
Emil kæmper for retten til at beholde fjernbetjenin-
gen. Pigen, der er familiens yngste, har således lært 
at hyle sig til alt det, hun ikke kan opnå ved andre 
midler. Hun hyler lige indtil moderen giver sig. Det 
irriterer faderen, men han har ikke myndighed til at 
gribe ind, for han er, som de fleste moderne fædre, i 
lære for at blive lige så god en mor som sin kone. Alt-
så nøjes han med at skæve hen til hende for at finde 
ud af, hvad hun mener. 

Emils irritation og vrede over en utilgængelig og 
anklagende mor, en irriterende lillesøster og en ka-
streret far, har efterhånden udviklet sig til had. En 
dag får hans opsparede vrede afløb i en konflikt i 
skolen. Han har i kampens hede taget kvælertag på 
en af klassens piger og nu er fanden løs. Hele skolen 
er på den anden ende. Der bliver skrevet rapporter 
og lavet indberetninger. Skolepsykologen tester 
Emil og hvad alle havde en formodning om, viser sig 
at holde stik: Emil har ADHD. 

Men hvad er ADHD? Det er en forstyr-
relse af opmærksomhed, aktivitet og 
impulsivitet. Men det er jo noget, en-
hver voksen har gjort erfaringer med! 

Enhver ved dog, at opmærksomheden kan blive irri-
terende forstyrret. Aktiviteten kan stige dramatisk 
og mange bliver uvilkårligt impulsive når de bliver 
frustreret. Hvorfor skal det karakteriseres som en 

sygdom? Og hvorfor skal barnet medicineres? Fordi 
der simpelthen ikke findes andre måder at regulere 
en uønsket adfærd på. Forældre, lærere og pædago-
ger har ikke andre opdragelsesmidler! Desuden er 
forældre blevet tudet ørene fulde af råd fra børnegu-
ruer og eksperter om, at børnene er kompetente, og 
så skal de selvfølgelig ikke opdrages. Af den grund 
må det være en lettelse at få en diagnose.

 

Kun en krise, skrev økonomen Milton 
Friedman i begyndelsen af 1960erne, kan 
skabe ændringer. Det gode ved ADHD-
boblen er, at den synliggør en uholdbar 

situation. Ganske vist kan den holde en tid endnu. 
Der er nemlig mange, der er rigtig glade for den. Me-
dicinproducenterne og aktionærerne tjener penge. 
Pædagoger og lærere afholder kurser og konferen-
cer. De har travlt med at udrede og diagnosticerer, 
og nye jobs kommer til. Dertil kommer at forældre 
med lettelse kan lægge ansvaret fra sig. 

Ligesom Friedman tror jeg, at når en ny krise op-
står, bliver udfaldet bestemt af de forhåndenværende 
teorier og verdensbilleder. Derfor er det vigtigt til sta-
dighed at betone, at der er en mulighed for, at foræl-
dre kan blive ansvarlige og myndige opdragere. Man 
må fastholde dette håb indtil det politisk umulige bli-
ver det politisk uundgåelige. 

ADHD-boblen brister formentlig den dag 
forældre bliver ansvarlige og igen tør påta-
ge sig opgaven med at opdrage deres børn. 
Det vil i øvrigt også give mere plads til be-

handling af de børn, der lider af en medfødt person-
lighedsforstyrrelse. 

For øvrigt er mentale bobler slet ikke så nye som 
man skulle tro. Allerede det klassiske Grækenland 
kunne opvise eksempler. Sofisterne var kendt for de-
res socialkonstuktivistiske ideer, der kom til udtryk i 
deres frejdige påstand om, at mennesket er alle tings 
målestok. Sokrates gjorde indsigelse og betonede, at 
tilværelsen har visse uforanderlige og fast funderede 
værdier. Men det er, som enhver gymnasieelev ved, 
ikke andet end oldævl, og Sokrates blev henrettet af 
den demokratiske stat som straf for en anklage om, at 
han skulle have forført ungdommen.
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S
tor har balladen været, siden Facebook æn-
drede indstillingerne og introducerede nye 
features, der på provokerende vis yderlige-
re kan udviske den grænse mellem privat 

og offentligt, som alligevel er under komplet ned-
brydning i disse år. Nogle grupper af brugere har 
angiveligt truet med at vinke farvel til Facebook, 
hvis der eksempelvis er tale om, at ens netadfærd 
registreres af Facebook og eventuelt kan ses af 
andre brugere, og i det hele taget er mistænksom-
heden stor mod Mark Zuckerberg og hans sociale 
netværkskonglomerat; hvad er det i virkelighe-
den, de kan se om os? Og hvad vil de bruge oplys-
ningerne til? Diskussionen er vigtig. Spørgsmålet 
er dog, om ikke den kommer håbløst for sent. Om 
ikke løbet er kørt. Om ikke vi i en moderne, digi-
taliseret verden lever et liv, hvor vi – hvis det hele 
skal fungere – må bøje os for, at vi bliver overvåget, 
tracket, registreret, analyseret og vurderet ned i de 
mindste detaljer. Fra vi står op til vi går i seng. I den 
sammenhæng er en nok så berettiget kamp mod 
en Zuckerberg og et Facebook, der overtræder en 
etisk kridtstreg, måske en kamp mod vejrmøller.

NOGLE GANGE TÆNKER JEG tilbage på 70erne, 
hvor det kunne vække harme, hvis man antydede 
muligheden for at samkøre to offentlige registre. 
Eller jeg tænker på det møde, jeg dækkede som 
ung journalist, hvor planerne for introduktionen 
af Dankortet blev fremlagt, og hvor der var stor be-
kymring over, at ens køb nu kunne registreres og 
ses af andre. Hvis vi dengang blot anede, hvad der 
ventede ... Nu hvor firmaer registrerer vores køb 
på nettet og bruger oplysningerne. Hvor vi dårligt 
kan løbe en tur i parken uden at vores rute regi-
streres via smartphonen og logges til senere brug 
– af os selv. Og måske andre? Hvor vi konstant via 
telefonen har en GPS på os og dermed kan tracke 
– og trackes. Hvor vi ved, at al digital adfærd regi-
streres og gemmes i årevis med det sigte at forhin-
dre terror. Hvor en selvangivelse ikke længere er 
noget man selv udfylder, men en allerede udfyldt 
rapport, man får tilsendt fra SKAT på baggrund 
af indsamlede, registrerede oplysninger. Hvor 
man kan google en hvilken som helst jobansøger 
og få ting at vide, som man aldrig ville have fået 
nys om for bare ti år siden. Hvor onlinereklamer 
målrettes os baseret på vores registrerede adfærd. 
Hvor voldsforbryderen ved, at hvis han pander 
en tilfældigt forbipasserende ned på Strøget, er 
der formentlig de første hundrede kameraer, som 
registrerer både selve ugerningen og den efterføl-
gende flugt gennem byen.

MAN KUNNE BLIVE ved og ved. Sådan er livet 
i 2011. Det Mark Zuckerberg og Facebook gør, er 
egentlig bare at skære det ud i pap og gøre det tyde-
ligt, at vi ikke kan undslippe. Jeg siger derfor ikke, 
at man ikke bør reagere, hvis ens personlige græn-
ser udfordres og privatsfæren invaderes på måder, 
som bare er for brutale og krænkende. Men alt i 
alt vil det være et lille protestpip i den store kako-
foniske overvågningsverden, som vi for længst er 
vågnet op i, og som er så gennemført omfattende, 
at man egentlig kun venter på den totale, ana-
loge modbevægelses spirende opvågnen. Og dog, 
på den anden side: Prøv lige at tænke igennem, 
hvad et disconnected life ville betyde for dig? Det 
besvær er der trods alt nok ikke mange, som ville 
orke. Ergo vinder Mark Zuckerberg og Facebook 
nok også i denne omgang.

Når alle kan 
se alt om dig

AF TOM JENSEN
CHEFREDAKTØR

Russisk demokrati
Man har hidtil troet, at det var nødvendigt at vælte de-
spoten i et land, før man kunne indføre demokratiet. 
Men nu viser det sig, at man godt kan have begge dele 
samtidig. Det blev klart forleden, da Ruslands præsi-
dent Medvedev på en partikongres bad den tidligere 
præsident, nuværende premierminister Putin, om 
at lade sig genopstille som præsident. Putin sad som 
almindelig tilskuer, men lod sig dog overtale – og ud-
nævnte samtidig sin protegé, Medvedev, til ny premi-
erminister. Ingen af dem forudser åbenbart en kaotisk 
valgkamp, som den vi lige har været igennem her i 
landet. Med efterfølgende svære regeringsforhandlin-
ger. Det demokratipjat har tidligere KGB-boss Putin 
helt styr på gennem sit netværk af gamle KGB-drenge, 
som kender alt snavs om alle politiske konkurrrenter 
og alle topchefer i erhvervslivet. Desuden er der så stor 
selvcensur blandt alle de journalister, som ikke ønsker 
at blive skudt ned i deres trappeopgang af ukendte ger-
ningsmænd, som sjældent pågribes af et korrupt politi, 
at det russiske demokratis genvalgte ledere snart igen 
må påtage sig det tunge ansvar med at tjene folket.
 /Klaus Kjøller

Afk aldets hyrde
Den kendte sjælehyrde Poul Joachim Stender, kal-
det til Kirke Saaby og Kisserup sogne, fortæller Ber-
lingske, at han er skuffet over sine får. Tilbage i 2009 
havde han, som Berlingskes Line Dall udtrykker det, 
regnet med at få flere kunder i butikken, når arbejds-
løsheden steg. Men han profeterede galt, indser han 
nu. Fårene har ikke andet end penge i hovedet. De sik-
rer sig »mere og mere med alverdens forsikringer, op-
sparinger og fornæret levevis«. Naturligt nok spørger 
Berlingske pastoren, om han da selv har ændret vær-
dier under krisen, hvortil han svarer, at han »bevidst« 
har undladt at tegne en kapitalpension og tænke på 
sin alderdom. Det lyder som et afkald af de helt store. 
Især hvis han ikke havde tilføjet, at man ved jo aldrig, 
hvor gammel man bliver: »Min far døde, da han var 

68«. Og mon dog ikke pastor Stender trasker i Jesu 
fodspor med en god statspension i bagagen? 
 /Claes Kastholm Hansen 

Beskedne kår
At den vistnok kommende statsminister, Helle Thor-
ning-Schmidt, holder sine regeringsforhandlinger 
med Enhedslisten, SF og de Radikale på et dyrt hotel 
i Ørestaden forekommer ekstravagant, når Christi-
ansborg råder over mange udmærkede mødelokaler, 
skriver Anne-Marie Lering i et læserbrev her i avisen. 
Groft sagt, derimod, er overrasket over det mådehold, 
som Thorning og Co. udviser: Rygterne vil vide, at Villy 
Søvndal og Margrethe Vestager beruset af sejren kræ-
vede ministerbilerne udleveret på stedet og forhand-
lingerne henvist til Marienborg, hvor magthaverne ret-
telig hører til. Hvorimod Helle Thorning-Schmidt helst 
så forhandlingerne afholdt på et luksuriøst ski-resort i 
Schweiz. Kun med Enhedslistens mellemkomst fandt 
de sammen om Hotel Crowne Plaza som et beskedent 
kompromis. Enhedslisten fastholdt nemlig stædigt, at 
magthaverne ikke må nyde større luksus end den, en 
almindelig arbejder efter et forsigtigt skøn ville opleve 
i det socialistiske paradis. Dér ville alle have iPhones og 
bo på luksushotel, lovede Johanne Schmidt-Nielsen. 
Og det afgjorde sagen.   /Mie Harder

Titanic
Som vor estimerede kollega Kastholm skrev forleden, 
har det ikke skortet på postulater om, at det nylige 
folketingsvalg var »historisk«, og at den kommende 
statsminister også er det.  Må vi tillade os at påpege, 
at det sagde man også om luftskibet »Hindenburg« 
og krydstogtskibet »Titanic«.  Hvilket i øvrigt får os 
til at tænke på, at hvis Danmark er skibet »Titanic«, så 
har folketingsvalget vel blot betydet, at passagererne 
har valgt en ny kaptajn, som så efterfølgende har sat 
sig mageligt til bords på 1. klasse efter en ordre om at 
skovle ekstra godt med kul på kedlerne. Skibets ret-
ning synes i hvert fald aldeles den samme – kun far-
ten er forskellig.  /Peter Kurrild-Klitgaard

H SVAR. Finn Korsaa omtaler i sin kronik 
16.9. diagnosticeringen af ADHD som en 
oppustet boble, der ligesom f.eks. IT-bob-
len og boligboblen vil springe. Det skal 
formentlig forstås på den måde, at vi selv 
på kunstig vis frembringer ADHD, og når 
denne kunstigt frembragte ADHD-boble 
en dag springer, vil vores samfund angi-
veligt være mere eller mindre kureret for 
ADHD. Med Finn Korsaas ord vil dette bl.a. 
kunne ske ved, at forældre igen begynder at 
opdrage deres børn. Mere skal der nemlig 
ikke til ifølge Korsaa. I ADHD-foreningen 
vil vi gerne indrømme, at nytten af kærlig 
opdragelse er umådelig stor, men vi kan 
ikke nikke ’ja’ til, at opdragelse alene skulle 
kunne nulstille arvelighed og genetik. 

Det giver selvfølgelig anledning til be-
kymring, når en psykolog ikke anerkender 
årtiers internationale forskning i ADHD, 
og det er efter vores mening ret alvorligt, 
når den selvsamme psykolog nedgør og 
stigmatiserer børn og forældre, som hver 
dag kæmper med ADHD. Hvis Korsaa vir-
kelig mener, at manglende opdragelse re-
sulterer i ADHD, peger dette også videre på 
det væsentligt større spørgsmål om, hvor-
vidt mangelfuld opdragelse af børn så også 
resulterer i andre arvelige og genetiske fra-
vigelser? 

Det er sikkert langt hen ad vejen sjovt, 
når Finn Korsaas argumenter om ’ADHD-
boblen’ ses i et filosofisk-historisk perspek-
tiv. Problemet er bare, at han ikke samtidig 
forholder sig til lægevidenskaben, og noget 
kunne tyde på, at Korsaa ville have gavn 
af at udvide sin indsigt i udredningen og 
diagnosticeringen af ADHD. Finn Korsaas 
fejltrin er, at han tager udgangspunkt i, at 
diagnosen ADHD stilles af en skolepsyko-
log uden et klinisk udredningsforløb; altså 
uden en psykiatrisk udredning. Virkelig-
heden er en anden. Det ville være uredeligt 
at give lærere og skolepsykologer ansvaret 
for at dia gnosticere. At virkeligheden er 
en anden ses bl.a. af ADHDs referencepro-
gram fra 2008 for udredning og behand-
ling af børn og unge med ADHD. Heri 
fremgår det, at udredningen er en specia-
listopgave, som primært foregår inden for 
det børne- og ungdomspsykiatriske områ-
de – på hospitaler eller hos praktiserende 
speciallæger. Og de veldokumenterede, 
psykologiske behandlinger (de såkaldte 
adfærdsorienterede behandlinger) skal 
efterfølgende følge op på den kliniske ud-
redning. 

I ADHD-foreningen arbejder vi for at 
sikre, at udbygningen af den medicinske 
behandling følges op af den sociale ind-

sats. Og her er forældretræning et vigtigt 
værktøj. Således kan jeg udmærket være 
enig med Finn Korsaa, når det kommer til, 
at opdragelse og struktur selvfølgelig hjæl-
per det enkelte barn – uagtet om barnet 
har ADHD.

For mig er den største bekymring, at 
Finn Korsaa fremstiller ADHD som en 
boble; at vi blot skal afvente tidens gang 
for at se diagnosen og herunder funk-
tionsnedsættelsen forsvinde helt af sig 
selv. Med risiko for at fortsætte ad Kor-
saas retoriske spor kunne jeg fristes til at 
spørge, hvordan han vil forklare, at vi i dag 
møder 40-årige, 50-årige og 60-årige, som 
har levet et helt liv med funktionsnedsæt-
telser forårsaget af ADHD? Det er en noget 
længevarende boble, og jeg er sikker på, at 
det, vi oplever netop nu, er synliggørelsen 
af, hvad f.eks. en 50-årig har måttet leve 
med gennem et helt liv uden forståelse fra 
omverdenen.

ADHD er – desværre – ikke en boble
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Der var engang, hvor psykiatrien levede iso-
leret, afsondret fra resten af samfundet. 
Samfundet skulle beskyttes mod dem, 
der var anderledes. I dag er psykiatrien på 

mange måder blevet hvermandseje. De fleste ken-
der børn, der har fået tildelt en diagnose, og mange 
forældre og fagpersoner går på nettet for at finde ud 
af, om barnet kunne falde inden for kategorien af en 
diagnose. Diagnoser bliver brugt som forklaring – og 
også som skældsord. Når børn opfører sig anderle-
des i en svømmehal eller et supermarked, så begyn-
der andre at spørge: fejler de noget?

På vejen til hvermandseje er der opstået mange 
tilsyneladende sandheder. Medierne kalder det 
faktabokse: ADHD bliver fx ofte beskrevet som en 
neuropsykiatrisk forstyrrelse, der langt hen ad ve-
jen er medfødt og som kræver medicinsk behand-
ling. ADHD får karakter af et handicap, som man 
skal lære at leve med. Man kan i dag ikke sige ADHD, 
uden at alle følgeslutningerne dukker op.

Eller lad os kigge på begrebet psykisk sygdom. Da 
diagnosesystemet blev introduceret for 20 år siden, 
advarede diagnosesystemets fædre imod begrebet 
psykisk sygdom. Alligevel dukker det op, også i me-
dierne: psykisk syge børn. Begrebet placerer proble-
met inde i barnet, barnet er sygt. Dermed kommer 
det – typisk for dagens samfund – til at se ud, som 
om det er individet, der fejler, individet der er pro-
blemet. Social uorden bliver til individuel uorden, 
knyttet op til biologiske mangelbeskrivelser. De, der 
ikke passer ind, gør det ikke, fordi de biologisk har 
deres begrænsninger. Komplekse problemstillinger 
reduceres til individuelle biologiske fejl- og mangel-
tilstande. 

Der findes ikke enkle forklaringer på, at børn og 
unge kommer i vanskeligheder. Det skyldes ikke 
enten dårlig opdragelse eller dysfunktion i hjernen. 
Når vi ikke har forenklede forklaringer, så bliver 
opgaven at bidrage mest konstruktivt til, at børn og 
unge udvikler sig. Det er et alvorligt problem, hvis  et 
fokus på hvad barnet fejler, er med til at bremse bar-
nets udvikling. Dette fokus får placeret problemet 
inde i barnet og gjort det til noget, de og vi skal lære 
at leve med, og dermed fjerner det vores opmærk-
somhed og forstyrrer vores nysgerrighed for barnets 
potentialer – og for samspillets muligheder. Vi ved 
fra hjerneforskning og forskning i børns tilknyt-
ning, at børn spejler sig i omgivelsernes forventnin-
ger til dem – så hvis vi tænker i at hjælpe dem med 
at leve med handicap, så kommer børnene til at leve 
efter denne begrænse(n)de forståelse. I hvert fald er 
det sådan, at flere og flere børn og unge kommer ind 
i voksenalderen med en handicapforståelse.

Moderne hjerneforskning fremhæver hjernen 
som et plastisk organ, som især i barndom og ung-
dom forandrer sig i kraft af det sociale samspil i de 
afgørende relationer.  Når nogle forstyrrelser i børns 
udvikling har en klarere biologisk komponent end 
andre, så skal vi være opmærksomme på, at forstær-
ket biologisk udvikling sker i kraft af et ændret psy-
kosocialt samspil. Opgaven handler derfor om at 
give børn lyst til, mod på og ikke mindst tillid til det 
at deltage i et socialt samspil, der i sidste ende også 
udvikler hjernen. 

Kronikken handler om forskelle i videnskabs-
syn og i menneskesyn. Mit menneskesyn 
bygger på, at al adfærd er kommunikation. 
Det, vi umiddelbart kan få øje på som pro-

blemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgø-
rende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for 
kommunikation på den mest udviklingsfremmende 
måde. Nogle børn er whistleblowers, som med deres 
symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærk-
som på, at der er noget i den samlede livssituation, der 
trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke 
forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi 

Diagnoser er ikke forklaringer

ADHD, 1. Det er et alvorligt problem, hvis et fokus på, hvad børn fejler, er med 
til at bremse deres udvikling.  Beskrivelserne af psykisk sygdom og handicap 
gør det svært at få øje på børnenes og de unges uanede udviklingsmuligheder.AF SØREN HERTZ

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

børnene som problemet i stedet for som dem, der gør 
opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken. 

Når der er tale om børn med særlige vanskelig-
heder, hvordan skal vi så forstå deres kommuni-
kation? Børn gør altid det bedste ud fra deres for-
udsætninger på det givne tidspunkt, ud fra deres 
måder at forstå det, der sker og er sket i deres liv, og 
ud fra deres levede erfaringer. Det, vi ser som deres 
symptomer, er på mange måder det, som er blevet 
til deres overlevelsesstrategier, de vaner som de er 
kommet ind i sammen med andre. Når en dreng 
rejser sig i klassen, går omkring, forstyrrer og bliver 
set på som ADHD-agtig, så handler det ofte om, at 
drengen er i tvivl om, om han kan finde ud af det, 
som læreren beder ham om, om drengen har tillid 
til, at det er muligt og o.k. at bede om hjælp. Drengen 
gør det, som han i situationen er sikrest på. Han har 
brug for langt flere erfaringer med alt det, som han 
er uvant med, erfaringer med at bede om hjælp, er-
faringer med at være del af en gruppe og langt flere 
erfaringer med et gensidigt forpligtende socialt 
samspil. Her bliver det med spejlingerne så vigtigt: 
Hvis drengen spejler sig i bekymring, tvivl, mistillid, 
usikkerhed eller oplevelsen af alt for meget skæld-
ud, så bliver det svært at skabe udvikling. Børn skal 
spejle sig i vores tro på udvikling, herunder lærerens 
tillid til, at de kan udvikle andre erfaringer, som gør, 
at de ikke længere fremtræder ADHD-agtige. Disse 
nye erfaringer bidrager nemlig til, at de selv begyn-
der at producere de transmitterstoffer, de har brug 
for.      

Problembeskrivelser – og dermed også diagno-
ser – er øjebliksbilleder med fokus på problemerne. 
Det er afgørende at kigge ved siden af og få øje på, 
hvor der ikke er problemer. Og det er vigtigt at kigge 
igennem det problemfyldte og få øje på, hvilke sam-
spils- og følelsesmæssige temaer der holder liv i det. 
Opgaven handler om at skabe nye øjebliksbilleder, 
hvor nye forståelser og nye erfaringer tilsammen 
danner et anderledes billede. Derfor er det så vigtigt 
at huske på, at diagnoser ikke er forklaringer. 

Og så er vi tilbage ved de tilsyneladende sand-
heder. Der er i disse år et stort fokus på genetik, ar-
velighed. Der er stor uenighed blandt forskerne om 
dette gamle tema om arv eller miljø. Men det hand-

ler ikke om enten arv eller miljø, men om både-og. 
Forskning i børns udvikling fremhæver, at biologi-
en er foranderlig. Og vægten lægges på, at det er det 
sociale samspil i de vigtige relationer i skole, institu-
tion, hjemme og i fritiden, der har afgørende betyd-
ning for, hvordan det genetiske kommer til udtryk. 
Så det er her, opgaverne ligger.

Det er selvfølgelig vigtigt at få et grundigt kend-
skab til, hvad der kan være særligt vanskeligt for et 
barn. Det er en respektfuld måde at møde barnet 
på. Problemet er, at vi lever i en bekymringskultur. 
Der kommer til at være for stor afstand mellem det, 
som børnene er særligt gode til – og det som de skal 
øve sig særligt i. Og der kommer til at være for stort 
fokus på dem – i stedet for et fokus på dem og os. 
Det handler ikke blot om, at børnene skal trænes, 
det handler om et anderledes samspil, der kan være 
mere udviklingsfremmende, i sidste ende for alle. 
Det handler om respekten for det, som rækker ud 
over problembeskrivelsen. Når jeg møder forældre 
og fagpersoner, så opfatter jeg dem som ansvarlige 
personer, som har brug for hjælp til at leve deres 
ansvar på mere udviklingsfremmende måder. Og 
det er jo børnene, der med deres adfærd viser os, om 
det, der udvikler sig, bliver tilstrækkeligt nyt. 

Når børn har det svært, kan vi være tilbøje-
lige til at tage mange særlige hensyn. Det 
er et tveægget sværd. Vi skal ikke have 
urealistiske forventninger, men risikoen 

er igen, at børnene spejler sig i vores tro på begræn-
sede muligheder, at vi møder dem på en begræn-
sende måde. Jo mere andre er i tvivl om børnenes 
muligheder, jo mere i tvivl bliver de selv. Og jo mere 
afhængige bliver de af særlige hjælpeforanstaltnin-
ger. Diagnosekulturen skaber dermed nemt selv-
opfyldende profetier.

H Scan denne QR-kode med 
en smartphone og se en video 
med en mor, der fortæller om 
livet med et ADHD-barn.

H Læs også kommentaren / 27
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Berlingske har på det seneste fokuseret på 
psykiatriske diagnoser og deres betydning 
for de mennesker, der får stillet en sådan. 
Når flere får en sygdom, medfører det øgede 

omkostninger for samfundet til medicin og anden 
behandling. Foruden en mulig stigmatisering kan 
en psykiatrisk diagnose også medføre påvirkning af 
arbejdsevnen og i sidste ende tildeling af førtidspen-
sion. Problemet med de alt for mange, der modtager 
offentlige ydelser midt i en krisetid og regeringens 
ideologiske modvilje mod at gøre noget ved det, vil 
blot blive forstærket, hvis læger hopper med på en 
tilfældig modetrend. Hvordan mode opstår, ved 
vel de færreste. Det er nok et konglomerat af efter-
spørgsel, pres fra forbrugerne, ønske om profit samt 
tilfældigheder. Inden for lægevidenskaben findes 
der ingen Anna Wintour eller Suzy Menkes, der som 
enkeltindivider kan diktere mode. Men forskellen 
mellem de store internationale lægevidenskabelige 
tidsskrifter og Vogue eller Harper’s Bazaar, når det 
kommer til at være trendsættende, er ikke så stor, 
som man umiddelbart skulle tro. Mulige aktører er 
her naturligvis ikke modefirmaer, men nærmere 
patientgrupper, politikere, læger og ikke mindst 
medicinal industrien, der har en stor økonomisk 
interesse i at udvikle ny medicin til nye sygdomme. 
Et lighedspunkt med Anna Wintours verden og læ-
gevidenskaben er dog medierne, uden hvis medvir-
ken, man i dag næppe kan forestille sig nogen trend 
blive skabt. Et nyhedsindslag på to minutter kan 
vise sig at have langt større virkning end flere års 
hård, videnskabelig forskning. Især enkeltsager med 
et klart offer sælger billetter og påvirker visse politi-
kere.

I 1980erne blev diagnosen Borderline pludselig 
moderne på få år. En dansk ph.d.-afhandling do-
kumenterede, at psykiatere blev grebet af denne 
nye diagnose, som da Tom Ford relancerede Gucci 
og alle måtte eje produktet. Især mange kvinder fik 
påklistret en Borderline-diagnose, men meget få 
spurgte, hvorfor en psykiatrisk diagnose pludselig 
bredte sig med lynets hast. Som læge har jeg svært 
ved at forestille mig andre sygdomme end infekti-
onssygdomme på meget kort tid stige eksplosivt.

I 00erne har vi igen været vidne til en eksplosion i 
diagnosticeringen af en psykiatrisk tilstand, nemlig 
ADHD. På linje med McDonald’s kom invasionen til 
Europa fra USA, hvor psykiatere i flere år har advaret 
om den stigende brug af ritalin eller mere korrekt 
methylphenidat (MP) som resultat af en stor stig-
ning af antallet af personer med ADHD. Ingen syn-
tes at lytte efter advarslerne fra USA, og i 2010 kunne 
Sundhedsstyrelsen offentliggøre, at de nu indledte 
en undersøgelse af, hvorfor den samme trend nu ses 
i Danmark. På ti år er der sket en stigning fra 2.000 til 
15.000 børn og unge, der er i behandling med medi-
cin for ADHD, foruden et stigende antal voksne i be-
handling for samme sygdom. 

Der er naturligvis den mulighed, at man 
tidligere overså personer med ADHD. 
Sygdommen kan for den utrænede ligne 
andre tilstande og det er et faktum, at MP 

hjælper mange patienter med ADHD. Patientens fa-
milie er også glad for de store fremskridt, som den 
korrekte diagnose og behandling medfører.

Stoffet MP adskiller sig fra de fleste andre stoffer 
til behandling af psykiske sygdomme ved at have 
stort potentiale for udvikling af misbrug. MP lig-
ner kemisk amfetamin og har bla. den effekt, at det 
skærper koncentration og opmærksomhed. Det 
skal det også hos personer med ADHD, idet det net-
op er disse symptomer, som patienterne har proble-
mer med. Hos personer, der ikke har ADHD, er der 
derimod stor risiko for udvikling af et misbrug og/el-
ler kriminalitet ved videresalg. Blandt narkomaner 

Alt om den nye modetrend: ADHD

Invasion. I de seneste år er diagnosticeringen af ADHD eksploderet. Der er 
brug for en klarlægning af kvaliteten af diagnosen og behandlings behovet. 
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er der stor interesse for at blive diagnosticeret med 
ADHD og enten selv få MP eller sælge stoffet videre. 
Aktuelt koster en MP-pille 30-40 kroner på det sorte 
marked. 

MP har mange bivirkninger ikke mindst for hjer-
tet og blodtrykket, og også af denne grund bør man 
være særdeles restriktiv med at ordinere MP. Ene-
ste alternativ til MP er i dag atomoxetin (Strattera), 
som ikke har det samme misbrugspotentiale, men 
er underlagt store restriktioner af Lægemiddelsty-
relsen og derfor ret besværligt at ordinere. Så der er 
i høj grad brug for, at medicinalindustrien udvikler 
nye og bedre stoffer til behandling af ADHD.

Som voksenpsykiater ser jeg i min privatpraksis 
ikke sjældent personer, som mener at lide af ADHD 
efter at have taget en test på nettet og derfor ønsker 
MP. I visse tilfælde fejler de noget helt andet – ek-
sempelvis en forstyrret personlighed eller lider af 
en maniodepressiv sygdom. Andre gange er de helt 
raske. I hospitalssektoren ser vi patienter med ma-
niodepressiv sygdom eller skizofreni, som behand-
les med MP, fordi de er fejldiagnosticeret som liden-
de af ADHD. Det resulterer ikke sjældent i alvorlige 
psykotiske tilstande, idet MP øger mængden af stof-
fet dopamin i hjernen, hvilket gør patienterne mere 
psykotiske. Det kan i værste fald lede til selvmord 
eller skade på andre. 

Flere gange har jeg mødt voksne, som blot vil-
le have MP udskrevet for at klare sig bedre til 
eksamen. Når jeg nægtede dette, blev både 
patienten og dennes familie vrede og tilken-

degav, at de fremover ville opsøge en anden læge. Så 
diskussionen om ADHD og MP er altså mere kom-
pleks end kun en modedille hos læger og medicinal-
industriens interesse i at tjene penge. Der forekom-
mer altså også et vist pres fra patienter og pårørende 
på at få stillet denne diagnose og få medicin.

Personer med ADHD udvikler som voksne i ca. 
20 procent af tilfældene en dyssocial personligheds-
struktur (psykopati), der i særlig grad medfører ri-
siko for kriminalitet. Derfor diskuterer psykiatere 

også, om kriminelle med ADHD skal fritages for 
straf og i stedet behandles med MP. Her kan psykia-
tere også opleve pres fra personen med ADHD og 
dennesfamilie i at få anbefalet en behandlingsdom 
i stedet for fængsel. Justitsministeriets Retspsykia-
triske Klinik har udgivet en rapport, der dokumen-
terer store forskelle mellem Øst- og Vestdanmark i 
antallet af behandlingsdomme til kriminelle med 
ADHD. Dette er både lægeligt og juridisk set dybt 
problematisk. Kriminelle med ADHD er alle på 
gerningstidspunktet fuldt klar over, hvad de gør. Be-
handlingseffekten af MP er ikke så godt dokumen-
teret som for eksempel antipsykotisk medicin mod 
skizofreni, så efter min mening bør AHDH ikke 
resultere i en behandlingsdom. Den kriminelle må 
lære, at man kun undgår fængsel ved ikke at begå 
kriminalitet. 

På landsplan er der brug for en klarlægning 
af kvaliteten af diagnosen ADHD og be-
handlingsbehovet. De lægevidenskabelige 
selskaber er i gang med at forholde sig til 

denne problematik, men det bør følges op af grun-
dig uddannelse af læger i ADHD. Diagnosen ADHD 
bør kun stilles af en speciallæge i enten psykiatri 
eller børne-ungdomspsykiatri. Sygdommen ligner 
andre psykiske lidelser, og man kan som beskrevet 
komme galt af sted, hvis man ordinerer MP på en 
forkert indikation.

Politikere bør afholde sig fra populistiske indlæg 
på baggrund af enkeltsager, og befolkningen skal 
overlade det til lægerne at diagnosticere og behand-
le. Patienten eller dennes familie skal ikke diktere, 
hvilken medicin en læge skal udskrive. Vi læger skal 
på den anden side fortsat dygtiggøre os og ikke falde 
for tidens trend. Det er både etisk, samfundsmæs-
sigt og lægevidenskabeligt uacceptabelt, hvis en 
diagnose misbruges, ligesom det er problematisk, 
hvis der går udiagnosticerede patienter rundt, hvis 
dagligdag kunne bedres med den rette medicin. De-
batten er kompleks, men nødvendig. Så husk: »The 
devil does not wear Prada, but rather methylpheni-
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